TIEDOTE
KAUHAVAN KIIHDYTYSAREENAN
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Yleistä

Melun mittaus

LSK Business Park Oy:n Kauhavan Kiihdytysareenan ensimmäinen täysi toimintavuosi on käynnistymässä. Kiihdytysrata on käytössä 1.5. – 30.9. jonka
välisenä aikana radalla järjestetään erilaisia harjoitusja kilpailutapahtumia. Tässä tiedotteessa kerromme
tällä hetkellä tiedossa olevien tapahtumien aikatauluista sekä muista toiminnan järjestelyistä. Kiihdytysradan toiminnan lisäksi lentokenttäalueella tullaan
kesän 2019 aikana järjestämään myös muita yleisötilaisuuksia, joista tiedotetaan erikseen ennen tapahtumien alkua.

Kiihdytysradan toiminnan keskeinen ympäristövaikutus on melu, jonka voimakkuutta ja leviämistä on
ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä selvitetty laskentamallien avulla.
Ympäristömelun havainnoimiseksi tullaan lähimpien
asuinrakennusten alueelle sijoittamaan kaksi jatkuvatoimista melumittauspistettä tapahtumien ajaksi.
Asiasta tullaan lähestymään henkilökohtaisesti tarkoitukseen soveltuvien kiinteistöjen omistajia.
Ympäristöluvassa on rajoitettu kovaäänisimpien
ajoneuvojen harjoitus- ja kilpailupäivien määrä 8 + 8
päivään vuodessa. Tämä on huomioitu radan toimintakalenterissa. Muun kaluston osalta ympäristömelutasot jäävät huomattavasti matalammiksi.

Kiihdytysradan harjoitus- ja kilpailukalenteri
31.5.2019, Test N´ Tune IV
Harjoitusajopäivä,
aika pe 09:00-20:00
1.-2.6.2019, Kiihdytysajon SM-osakilpailu 2
Kiihdytysajokilpailut,
aika la 09:00-20:00, su 10:00-20:00
14.6.2019, Test N´ Tune V
Harjoitusajopäivä,
aika pe 09:00-20:00
15.-16.6.2019, Kiihdytysajon SM-osakilpailu 3
Kiihdytysajokilpailut,
aika la 09:00-20:00, su 10:00-20:00
4.-7.7.2019, Kiihdytysajon SM-osakilpailu 4 & Nitro
Nationals 2019
Kiihdytysajokilpailut,
aika to-la 09:00-20:00, su 10:00-20:00
17.8. West Coast Street Cup Finals, Sunrise Cruisers
(Tapahtumaa ei vielä ole vahvistettu)
Kiihdytysajokilpailut,
aika la 09:00-20:00

Radan käyttöaikoja koskevat rajoitukset
Ympäristölupamääräysten mukaisesti kiihdytysradalla ei ole ajotoimintaa helatorstaina 30.5., helluntaina
9.6. eikä juhannusaattona ja -päivänä 21.-22.6.2019.
Hiljaiset viikonloput
Radan toiminnassa pidetään niin kutsutut ”hiljaiset
viikonloput” kesäkuussa 7.-9.6., heinäkuussa 12.14.7. sekä elokuussa 9.-11.8. joiden aikana kiihdytysrataa ei käytetä lainkaan harjoitus- tai kilpailutoimintaan.
***
Tämä tiedote toimitetaan radan lähialueen asukkaille
kirjeitse sekä julkaistaan LSK Business Park Oy:n
internetsivuilla osoitteessa:
www.lskbusinesspark.fi/fi/ajankohtaista
Ystävällisin Terveisin!
LSK Business Park Oy

30.-31.8.2019, Kiihdytysajon SM-osakilpailu 6,
FHRA Night Race Finals
Kiihdytysajokilpailut,
aika pe 09:00-20:00, la 09:00-24:00

Mika Marjamäki, kiinteistöpäällikkö,
moottoriurheiluradan ympäristöasioiden
vastuuhenkilö, 050 – 570 8654,
mika.marjamaki@lskbusinesspark.fi

Edellä mainittujen harjoitus- ja kilpailutapahtumien
lisäksi alueella voidaan järjestää muita tapahtumia
ympäristölupaan kirjattujen määräaikojen puitteissa.

Juha Jokelainen, toimitusjohtaja, 040 – 830 2329
juha.jokelainen@lskbusinesspark.fi

